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Toxicodependência: Duplo Diagnóstico,
Alexitimia e Comportamento. 
Uma  Revisão.
Cristina Fabião(*)

Resumo: Este artigo trata da investigação conduzida em populações de
toxicodependentes sobre o duplo diagnóstico, a personalidade, a alexitimia e o
comportamento. Na maioria das referências analisam-se amostras clínicas.
Contempla-se a investigação clínica que relaciona a toxicodependência e a ale-
xitimia e a alexitimia e o comportamento.
Palavras-Chave: Toxicodependentes; Diagnóstico; Alexitimia; Regulação
emocional.

Résumé: L´auteur analyse la recherche conduite en populations de toxico-
manes sur le double diagnostique, la personnalité, l´alexithymie et le compor-
tement. Dans la majorité des références on analyse des échantillons cliniques.
On fait aussi référence à la recherche clinique qui met en relation la toxicomanie
et l´alexitimie et l´alexitimie et le comportement.
Mots Clé: Toxicomanes; Diagnostique; Alexithymie; Régulation des émotions.

Abstract: This paper is about recent research concerning double diagnostic,
personality, alexithimia and behavior in drug addict populations. Clinical
samples are considered in the great majority of references. There is also refe-
rence to clinical research relating drug abuse and alexithimia; and alexithimia
and behavior.
Key Words: Drug Addicts; Diagnosis; Alexithimia; Affect regulation.

Introdução

Embora se tenha investigado intensivamente com o objec-

tivo de pôr em evidência um tipo de personalidade espe-

cífico para a doença alcoólica e, depois, para a toxicode-

pendência, esse tipo de personalidade específica não foi

encontrado. Em contrapartida, investigações numerosas

sobre diferentes tipos de amostras, reuniram evidência

sobre a heterogeneidade e coexistência de vários grupos-

-tipo que se abrigam sob a designação geral de depen-

dência de drogas. No entanto, encontraram-se, com alguma

frequência, certo tipo de características de personalidade,

neste tipo de populações.

Desde há décadas que têm sido avançados modelos ex-

plicativos deste tipo de dependências.

Nos últimos anos, a investigação da co-morbilidade tem

aumentado.

O estudo da personalidade e dos sintomas psicopatoló-

gicos em populações de toxicodependentes levanta proble-

mas metodológicos e questões de nosologia particulares. 

Revisão da Literatura

Antes de passar a indicar os resultados de trabalhos de

investigação efectuados, deve referir-se que existe um con-

junto de questões que estão muito frequentemente pre-

sentes como um dos objectivos dos estudos, neste âm-

bito da dependência de substâncias psicoactivas.

aa)) Qual ou quais os tipos de personalidade envolvidos nesta

realidade? Ou, de uma forma diferente, mas afim, quais os tra-

ços ou características da personalidade daqueles indivíduos

que se tornam dependentes deste tipo de substâncias?

bb)) Quais os grupos nosográficos mais representados nos

toxicodependentes? E que forma particular assumem es-

sas entidades clínicas conhecidas, quando presentes neste

tipo de casos?
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(psiquiátricas) e os fenómenos observáveis na clínica

(Farate, 1996).

Esta realidade do consumo compulsivo de drogas vem,

talvez mais do que qualquer outra situação da clínica, colo-

cando novas questões à nosologia. O próprio termo de toxi-

codependência estará a perder o seu valor descritivo em 

favor do termo de adição.

Em 1953, A. e M. Porot, definiam toxicodependência como

"A apetência anormal e prolongada manifestada por certos

sujeitos em relação a drogas cujo efeito analgésico, eufóri-

co ou dinamizante conheceram acidentalmente ou procu-

raram voluntariamente. Esta apetência torna-se rapidamen-

te um hábito tirânico que conduz quase inevitavelmente ao

aumento progressivo das doses." (cf. Farate, 1996).

Depois de um percurso de anos em que propostas de

modificação foram, paulatinamente, configurando as mais

recentes definições da entidade que nos ocupa, o DSM

III-R (1987)(1) desenvolve a forma de avaliação multi-axial.

Para Spitzer e Williams (1987) tratar-se-ia de um sistema

classificativo que alia ao diagnóstico a possibilidade "de

registar em cada um dos cinco eixos toda a informação

que pode ter valor na planificação do tratamento e na pre-

visão do curso" de cada caso.

No estabelecimento do diagnóstico, a vertente comporta-

mental é significativa sendo valorizados os critérios psi-

cossociais que traduzem interferência com as actividades

profissionais ou sociais.

O DSM III-R mantém a categoria "Abuso de substâncias

psicoactivas". Seriam aquelas situações em que existem

"Padrões inadaptados de utilização de substâncias psi-

coactivas que nunca preencheram os critérios de depen-

dência para essa classe particular de substâncias". Ao

mesmo tempo, alarga o âmbito das substâncias psicoac-

tivas para nove e introduz "As perturbações mentais or-

gânicas induzidas por substâncias psicoactivas", no Eixo I.

Esta classificação integra as novas contribuições prove-

nientes da neurobiologia.

Segundo Kendler (1990) "As vantagens de uma classifi-

cação deste tipo são o ganho de rigor e de credibilidade,

na descrição da realidade clínica, bem como a possibili-

dade de evolução para uma classificação única, de carác-

ter internacional. As desvantagens estariam ligadas ao ris-

co da desvalorização progressiva dos dados emanados

da experiência clínica, sobretudo os de natureza psico-

cc)) Quais são as perturbações que eram prévias à insta-

lação da dependência e quais são as perturbações que

decorrem do consumo regular e compulsivo deste tipo de

substâncias?

dd)) Haverá diferenças entre os grupos de consumidores de

cada uma da substâncias, indicando que se estudem

separadamente estes grupos?

ee)) Qual é a importância que deve ser atribuída ao facto de

ser esta uma entidade que se instala no período da ado-

lescência e entrada na vida adulta? Quais os factores que

estão em jogo, neste período, que se relacionam com a

experimentação, o uso recreativo e com a passagem a

uma situação de dependência física e psicológica?

ff)) Quais os achados de interesse, nestes âmbitos, para as

decisões relativas ao tratamento e à reabilitação? Como

podem esses achados contribuir para escolher o percur-

so terapêutico mais indicado para cada subtipo de doen-

tes, com vista a aumentar a taxa de sucesso das inter-

venções terapêuticas?

Na revisão da literatura que vai ser feita não se fará uma di-

visão das investigações de acordo com as questões enu-

meradas. Até porque algumas procuram responder a gru-

pos de questões já enumeradas e a outras.

Também não se dará senão importância pontual às inves-

tigações centradas na Prevenção Primária ou centradas

no Tratamento e Reabilitação.

Trataremos da literatura referente à Prevenção Secun-

dária, isto é, ao diagnóstico, nas suas várias vertentes, e

entendido de uma forma ampla.

Não serão referidos os estudos que se preocupam em in-

vestigar populações não ligadas ao sistema de saúde (pú-

blico ou privado), populações que englobam os indivídu-

os que não chegam a pedir ajuda ou a ser detidos. A não

ser quando se abordam as relações particulares existen-

tes entre o consumo de drogas e a adolescência.

A. Revisão das classificações nosológicas

Na revisão das classificações nosológicas em relação à

toxicodependência, seguimos de perto Farate (1996) para

onde remetemos os leitores que queiram aprofundar esta

questão.

A toxicodependência é uma área em que se levantam inúme-

ras questões e tensões entre as classificações nosológicas
38
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pelo qual "um comportamento, que pode permitir simul-

taneamente a produção de uma sensação de prazer e a

libertação de uma sensação de mal-estar interno é utiliza-

do de uma forma caracterizada 1) Pela impossibilidade repe-

tida de controlar esse comportamento e 2) Pela sua manu-

tenção apesar do conhecimento das suas consequências

negativas".

A "Noção central de submissão a um comportamento par-

ticular, parece propor uma integração operacional da 

dependência e da adição sob o primado do último destes

conceitos" (Farate, 1996).

B. Revisão da investigação conduzida
com vista à identificação de síndromes 
e perturbações da personalidade
em amostras de toxicodependentes: 
investigação de maior pendor quantitativo 

Os dependentes de opiáceos foram durante muito tempo

entendidos como um grupo homogéneo, e muitos investi-

gadores procuraram encontrar a personalidade específica

relacionada com a dependência.

Weissman (1976) investigou uma amostra de 106 heroino-

dependentes e, utilizando o SCL-90, obteve que um terço

apresentava depressões moderadas a graves.

Em 1978, Wurmser "refere que as poucas populações de

toxicodependentes que são estudados com a ajuda de

testes revelam-se repletas de psicopatologia severa. As

Perturbações da Personalidade representam a maioria dos

casos, as Neuroses uma minoria e, as Psicoses uma rari-

dade. A extensão da Depressão em todas as categorias

de toxicodependentes, particularmente nos heroinode-

pendentes, é massiva" (cf. Neto, 1996).

McLellan e colaboradores (1980), estuda uma amostra de

toxicodependentes, durante três anos e meio, em cinco

Centros americanos que admitem cerca de dois mil doen-

tes por ano. São avaliadas seis áreas (problemas médi-

cos, sociais, psicológicos, criminais, familiares e consu-

mos de substâncias) procurando definir o Índice de Seve-

ridade da Adição. Conclui que entre a população toxi-

codependente existem amplas variações em termos de

necessidades terapêuticas. Este estudo usa o ASI (Adic-

tion Severity Index), criado pelo autor, como um instru-

mento que possibilita a indicação do tratamento mais 

dinâmica. E um efeito de dispersão das entidades diag-

nósticas". (cf. Farate, 1996). 

O DSM IV(2), alarga para onze a lista de substâncias psi-

coativas.

No ICD 10(3) (1992)  na secção F10-F19, estão referidas

as "Perturbações mentais e perturbações do comporta-

mento ligadas à utilização de substâncias psicoactivas".

Importa salientar a referência quer às perturbações men-

tais quer às perturbações do comportamento conferindo-

-lhes assim âmbitos diferenciados. Deve salientar-se ainda

a integração, nesta classificação do "Síndrome de Depen-

dência". É definido como "um conjunto de fenómenos com-

portamentais, cognitivos e fisiológicos nos quais a utiliza-

ção de uma substância psicoactiva específica, ou de uma

categoria de substâncias, conduz a um desinvestimento

progressivo das outras actividades. A característica essen-

cial do síndrome de dependência consiste no desejo (fre-

quentemente poderoso e por vezes compulsivo) de beber

álcool, fumar tabaco, ou tomar uma substância psicoacti-

va (que pode ser um medicamento prescrito). Durante as

recaídas, ou seja, após um período de abstinência, o sín-

drome de dependência pode reinstalar-se bastante mais

rapidamente do que inicialmente".

A possibilidade desta nova entidade dar conta de um cer-

to tipo de situações clínicas é de salientar. Ficam de fora

ainda assim as condutas agidas, impulsivas ou compulsi-

vas, nomeadas por Fenichel em 1945, de "toxicomanias

sem drogas". E que, poderiam ser compreendidas num

conceito abrangente de adição que tem vindo a integrar,

para além de situações já referidas, variadas perturba-

ções do comportamento do alcoolismo e das toxicofilias

às perturbações do comportamento alimentar, das con-

dutas suicidárias ao jogo patológico, passando por certo

tipo de actividades exercidas de forma compulsiva (se-

xuais, ligação à internet, etc.).

Quando nos referimos ao espectro adictivo estamos face

a condutas que têm um "carácter transnosográfico e

transestrutural e não pertencem a uma categoria noso-

gráfica ou psicopatológica precisa" (Jeammet, 1991; cf.

Farate, 1996). No entanto, "o denominador comum de um

tal espectro adictivo, quer ele seja comportamental, neu-

robiológico ou, mesmo intrapsíquico, continua por deter-

minar" (Farate, 1996).

Baylé e colaboradores definem adição como "um processo" To
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Rounsaville e colaboradores (1982) dividiram uma amostra

de 384 adictos em três grupos: 1) Os que tiveram uma

infância traumática como a morte de um dos pais ou abu-

so na infância; 2) Os que iniciaram uma actividade delin-

quente antes dos consumos de drogas; 3) Os que inicia-

ram os consumos de drogas antes de que houvesse sin-

tomas de patologia. Os pacientes foram avaliados através da

SADS (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia).

O grupo seleccionado por apresentar história de trauma-

tismo psíquico na infância, apresentava as taxas mais al-

tas de perturbações psiquiátricas (particularmente esqui-

zofrenia e perturbação da personalidade de tipo border-

line) e as taxas mais altas de perturbações psiquiátricas

nos familiares, enquanto que o grupo em que os con-

sumos de drogas tinham sido o facto inaugural, as taxas

mais baixas das referidas perturbações. O grupo com ac-

tividade delinquente inicial e o grupo do traumatismo psí-

quico infantil reuniram mais vezes os critérios para pertur-

bação da personalidade (frequentemente anti-social).

Os autores concluem que os toxicodependentes são um

grupo heterogéneo. E que o grupo do traumatismo infan-

til se assemelha ao perfil descrito pelos autores da área

psicanalítica, com défices graves no funcionamento

egoico (York, 1970; Wurmser, 1978).

Kosten e colaboradores (1982) investigaram a mesma

amostra de 384 adictos "cuja primeira droga de abuso não

era o álcool" através do MMPI(4) e em 68% dos indivíduos

encontraram uma perturbação da personalidade, tendo in-

dividualizado quatro grupos de perturbações da personali-

dade: 14% para a perturbação borderline, 10% para a per-

turbação narcísica; 55% para a perturbação anti-social e 8%

para outro grupo de perturbações.

Kosten e colaboradores (1983) numa amostra de 204 

toxicodependentes, usando o ASI (Addiction Severity Index)

e entrevistas estruturadas de acordo com os critérios da

DSM III, encontraram 17% com critérios para perturbação

da personalidade anti-social e 39% com critérios para de-

pressão.

Cancrini (1988), através de observações clínicas, individua-

liza quatro tipos de grupos clínicos: toxicodependentes com

traumatismo psíquico recente; toxicodependência actual,

ligada e uma neurose infantil e com problemas familiares; 

toxicodependência sociopática e toxicodependência tran-

sitiva, com meios familiares muito perturbados.

susceptível de sucesso, para cada caso.

Blatt e colaboradores (1984) estudam uma amostra de 99

toxicodependentes que procuram tratamento. É usada a Loe-

vinger Sentence Completion, a Bellak Ego Functions Interview

e uma Versão modificada do Rorschach. Em relação aos gru-

pos de controle (normais e grupo clínico) conclui-se que,

nas três avaliações, os toxicodependentes apresentam um

maior grau de perturbação, mas menos perturbações do

pensamento e das funções egoicas do que os doentes bor-

derline e psicóticos hospitalizados. Aduz-se que a "dificul-

dade primária dos toxicodependentes parece ser a sua in-

capacidade para conceptualizar as pessoas como bem

diferenciadas e envolvidas numa actividade com sentido, in-

tencional. Estas dificuldades nas relações interpessoais e

na modulação dos afectos são consistentes", segundo o

autor "com perturbações do âmbito neurótico". 

O mesmo autor, em 1990, publica os resultados obtidos

numa amostra de 53 toxicodependentes, avaliados com

os mesmos instrumentos. Identifica três grupos de toxico-

dependentes: 1) Os que apresentam primariamente difi-

culdades nas relações interpessoais e labilidade afectiva

(42%); 2) Os que se caracterizam sobretudo pelas pertur-

bações do pensamento e dificuldades de funcionamento

do ego (30%); 3) Os que apresentam actividade ideo-verbal

reduzida (28%). Os autores comparam a avaliação destes

três grupos com amostras de indivíduos normais, neuróti-

cos e esquizofrénicos e concluem que os três grupos po-

dem ser caracterizados como: 1) Perturbações da Perso-

nalidade; 2) Perturbações Borderline; 3) Deprimidos. É

ainda referido que "a investigação precedente sugere que

a psicopatologia predominante nos dependentes de

opiáceos é uma forma de perturbação do carácter na qual

existe uma perturbação das relações sociais e da modu-

lação afectiva, mas sem evidência de distúrbios psicóti-

cos." Os resultados deste estudo sugerem que existem

provavelmente dois grupos adicionais de dependentes de

opiáceos, um com capacidade perturbada para o teste da

realidade, perturbações do pensamento proeminentes e

uma tendência para se retirarem para fantasias envolven-

do concepções inadequadas, possivelmente autísticas,

das relações interpessoais; e um outro grupo, mais re-

duzido, de toxicodependentes, caracterizados sobretudo

por um output ideativo perturbado, sem outras indicações

de distúrbio psicológico".
40
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amostra de 50 dependentes de cocaína, através do DSM

III-R, procurando patologias do eixo II. O diagnóstico mais

comum era o de Perturbação Borderline (34%), seguido pe-

lo de Perturbações Anti-Social e Narcísica (cada um com

28%), Evitante e Paranoide (cada um com 22%), Obses-

sivo-Compulsiva (16%) e Dependente (10%). Concluem

que o grupo com diagnósticos do eixo II apresentava maior

"tendência para a psicose" e um número maior de diagnós-

ticos, e salientam a importância de se precisarem os diag-

nósticos do eixo II, neste tipo de casos.

Fals-Stwart (1992) investigou uma amostra de 235 toxicode-

pendentes, em tratamento em comunidade terapêutica, atra-

vés do MCMI e identificou cinco "clusters". Aqueles "clusters"

com valores mais elevados nas características de evitamen-

to, esquizoides e anti-sociais, tendem a permanecer mais

tempo no tratamento e a recair mais. 

Weiss e colaboradores (1993) investigaram uma amostra

de 50 cocainómanos em tratamento, através de uma en-

trevista para diagnosticar as perturbações da personali-

dade do DSM III-R (SCI-II) ligeiramente alterada, para saber

se as perturbações ocorriam durante períodos de abs-

tinência ou de uso da substância ou nos dois casos: 74%

dos toxicodependentes receberam pelo menos um diag-

nóstico do eixo II; 69% destes diagnósticos estavam pre-

sentes quer em períodos de consumo quer em períodos de

abstinência. Concluem que o diagnóstico de Perturbação

da Personalidade nos cocainómanos é estável independen-

temente dos padrões de consumo.

Kosten e colaboradores (1994) estudaram a procura de sen-

sações (sensation seeking) em 201 dependentes de opiá-

ceos e 133 dos seus irmãos. Os testados e os seus irmãos

que usavam drogas, evidenciaram graus mais altos de pro-

cura de sensações do que os seus irmãos que não usavam

drogas.

Neto (1996) numa amostra portuguesa de 63 toxicode-

pendentes, em abstinência, a tomar antagonista opiáceo

e sujeitos a intervenções terapêuticas combinadas (fami-

liares, consulta individual), encontrou, para a depressão,

utilizando o Inventário Depressivo de Beck e a SCL-90,

valores de gravidade média, na 1ª observação, à entrada

do programa de tratamento, que passavam para valores

subclínicos, em observações feitas aos 4, 8 e 12 meses.

Nesta amostra, e de acordo com aqueles instrumentos de

avaliação, a depressão regride, sem o recurso a medi-

Calsyn e colaboradores (1989) numa amostra de 107

homens, toxicodependentes, em programa de metadona,

e empregando o MMPI, referem que 22% são psiconeu-

róticos, 24% esquizóides, 27% psicopatas e 26% normais.

Confirmam a existência de subtipos de toxicodependen-

tes. E referem a não existência de diagnósticos, na DSM III,

para corresponder às situações encontradas. Num outro

artigo (1990) o mesmo autor apresenta resultados da apli-

cação do MCMI (Millon Clinical Multiaxial Inventory) a 110

toxicodependentes, referindo que 47% apresentam per-

turbação afectiva, 22% perturbação da personalidade e

10% sintomas psicóticos.

Campbell e colaboradores (1990) aplicam a SCL-90R e o

MCMI a 95 dependentes de vários tipos de drogas. Estes

apresentavam níveis de psicopatologia iguais ou superio-

res ao grupo de controle constituído por doentes psiquiá-

tricos. Com excepção do grupo dependente de anfetami-

nas, que apresentava algumas particularidades nos sin-

tomas ("psicose anfetamínica") os autores concluem que

os seus achados não suportam a noção de que haja gru-

pos de perturbações da personalidade que estejam asso-

ciados com o abuso de uma substância específica. 

Já outros estudos concluem o contrário. É, por exemplo,

o caso de uma investigação efectuada em 45 indivíduos,

utilizando um método de investigação clínica (Represen-

tative Case Method) que "compreensivamente e extensi-

vamente examina os casos para explicar a constelação

dinâmica de factores que contribuem ou produzem a afec-

ção" (Spotts et al., 1985). Neste estudo, que aplica quinze

instrumentos de avaliação a cada caso estudado, os au-

tores concluem que "os indivíduos que apresentam con-

sumo substancial e crónico de cocaína, anfetaminas, opiá-

ceos e barbitúricos/hipnóticos sedativos diferem marcada-

mente uns dos outros e do grupo das pessoas compro-

metidas com o não uso de drogas." 

De um modo geral, a existência de co-morbilidade é apon-

tada como factor que agrava o quadro clínico da toxicode-

pendência, aumentando os pensamentos e comportamen-

tos suicidas, nos doentes borderline (Links, 1993). 

O duplo diagnóstico, à custa de uma perturbação da perso-

nalidade, seja ela qual for, aumenta os problemas psiquiátri-

cos, familiares, de emprego, de ajustamento social e aumen-

ta o risco de contrair infecção pelo HIV (Rutherford, 1994).

Também Kranzler e colaboradores (1994) testaram uma To
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regressão e desorganização básica da personalidade a

que chegam os consumidores de opiáceos, havendo ou-

tro nível de intervenções clínicas muito mais prioritárias (co-

mo seja, por exemplo, o trabalho para conseguir algum ní-

vel de relação com o doente que o leve a manter-se em con-

tacto com o tratamento)?

C. A questão da personalidade anti-social
nos toxicodependentes

Os comportamentos anti-sociais podem ser uma conse-

quência do consumo de drogas. O DSM III e o DSM III-R

permitem o diagnóstico de personalidade anti-social, em

toxicodependentes a consumir, desde que haja história de

perturbação da personalidade anti-social na infância. De

modo diferente, para preencher os critérios do RDC (Re-

search Diagnostic Criteria do DSM III) de personalidade

anti-social, os comportamentos anti-sociais não devem ser

um resultado do abuso de drogas.

Desta forma, pode acontecer que estes dois instrumentos

elejam, numa mesma amostra, valores relativos à percen-

tagem de personalidades anti-sociais que vão de 45% a

19%. (Gerstley, 1990; Rounsaville 1983, cf. Gerstley 1990),

etiquetou os toxicodependentes nos quais as actividades

anti-sociais eram independentes da necessidade de obter

drogas "primary anti-social addicts", e aqueles cuja activi-

dade anti-social estava directamente relacionada com o

uso de drogas de "secondary anti-social addicts".

Gerstley e colaboradores (1990) referem que o diagnósti-

co do DSM III e do DSM III-R pode englobar dois subgrupos

de toxicodependentes: os "verdadeiros" psicopatas ou psi-

copatas "idiopáticos" e os psicopatas "sintomáticos". Estes

últimos, com mais sintomas psiconeuróticos e com res-

postas mais favoráveis às intervenções terapêuticas.

Akiskal e colaboradores (1983); cf. Gerstley 1990), notaram

que a perturbação da personalidade anti-social pode ser

a expressão de uma perturbação afectiva. Tal como alguns

clínicos tinham já referido a propósito de adolescentes e

púberes. Nestes casos, estar-se-ia em presença de um

diagnóstico do eixo I, e não do eixo II.

Estes  factos vão ao encontro de formulações que con-

sideram a perturbação anti-social da personalidade e a

depressão em estreita ligação e os comportamentos anti-

sociais de muitos sociopatas como expressões masca-

cação antidepressiva nem psicoterapia individual. O autor

refere que esta situação "fica a dever-se à abstinência

sustentada, com a consequente melhoria da situação fa-

miliar (...) e às intervenções terapêuticas a nível familiar"

que integram o método do Tratamento Combinado e por

Etapas. Refere que os toxicodependentes, "não sendo

neuróticos banais, nem tendo, na sua maioria, personali-

dades de tipo borderline ou psicótico, ocuparão predo-

minantemente um leque de perturbações que vai desde

personalidades normais e sem patologia psíquica até neu-

roses e perturbações anti-sociais e/ou narcísicas da per-

sonalidade (...) em grande parte por compreender com-

pletamente e por estudar, nos seus aspectos etiológicos e

clínicos. Alguns evidentemente, terão perturbações border-

line, e outros ainda distúrbios psicóticos, nomeadamente

esquizofrénicos." 

Em populações clínicas portuguesas, em atendimento

nos Centros de Atendimento a Toxicodependentes (Fle-

ming et al. 1981; Félix da Costa et al. 1994, 1995, 1996 e

1997; Viegas et al., 1997; Durval, 1999; Costa, 1999, 2000

e 2001; Gonzalez et al., 2000; Padre-Santo et al., 2001)

têm sido considerados dados socio-demográficos e rela-

tivos aos tipos de consumo, vias de consumo e idades de

início dos mesmos, abandonos dos tratamentos, etc.,

mas não tem sido apresentada a questão do diagnóstico

e das perturbações da personalidade, como alguns des-

tes autores são os primeiros a assinalar. 

A caracterização dos mesmos itens, referidos acima, foi uti-

lizada para estudos em populações portuguesas que não

compreendem apenas os indivíduos que procuram os Cen-

tros de Atendimento a Toxicodependentes, mas também os

casos referenciados pelo Ministério da Justiça, nos Insti-

tutos de Medicina Legal e noutras instâncias (Miguel, 1998).

Neste estudo, não é, da mesma forma, contemplada a ques-

tão do diagnóstico. 

Relativamente a esta ausência de diagnósticos, nas amos-

tras clínicas de Serviços Especializados para tratar toxicode-

pendentes e que integram nos seus quadros psiquiatras e

psicólogos, algumas questões surgem. Será este facto

apenas atribuível à enorme dificuldade que a actividade

de diagnosticar implica nestes casos? Ou dar-se-á a situa-

ção de esse desiderato (o diagnóstico psiquiátrico con-

comitante) quando não é imediatamente evidente, ser um

dado de ordem secundária em face do ponto comum de
42
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II Conclusão: São fundamentalmente diagnósticos do

eixo II do DSM, estando a Depressão representada de for-

ma significativa.

III Conclusão: As amostras compreendem, na sua maio-

ria indivíduos adultos, sendo raras as que englobam po-

pulações adolescentes.

Terá isto a ver com as dificuldades metodológicas acres-

cidas que envolvem as amostras adolescentes? 

As amostras, em contexto clínico, poderão não conter

percentagens significativas de indivíduos na idade da

adolescência devido ao facto de o indicador da primeira

consulta ser "um indicador tardio porque não é no início

dos consumos ou mesmo da dependência que se procu-

ra tratamento" (Miguel, 1998). Com efeito, num estudo

sagital de 1996, na população que procura os Centros do

Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependên-

cia, em Portugal, a média de idades é de 27 anos, sendo

que só 5,3% tem 19 anos ou menos e que 70,7% tem 25

anos ou mais (Miguel, 1998). 

Da mesma forma, uma investigação conduzida em meio 

escolar, numa amostra não clínica de 994 indivíduos, loca-

liza a incidência do consumo elevado em idades compre-

endidas entre os 18 e os 25 anos (Fleming et al., 1988).

Nos EUA, e de acordo com Smith, Levy e Striar (1979), "os

adolescentes constituem apenas 12,3 % das admissões

aos programas públicos de tratamento" (cf. Chassin,

1984) para toxicodependentes.

Os estudos em populações adolescentes, segundo alguns,

"mais sofisticados que os estudos em amostras clínicas"

(Chassin, 1984) têm procurado destacar factores de risco

ao nível da personalidade (disso sendo um exemplo para-

digmático os trabalhos de Howard Kaplan sobre a baixa au-

to-estima) e quais os factores que poderiam predizer mais

provavelmente a entrada posterior num estilo de vida con-

ducente à dependência de drogas. Alguns desses trabalhos

serão referidos na secção seguinte.

Em todo o caso, em populações adolescentes, não clínicas,

quase não se detectam ainda indivíduos envolvidos, de uma

forma regular, com o consumo de opiáceos, aparecendo

representados aqueles que apresentam um envolvimento

patológico com álcool, tabaco e marijuana (Chassin, 1984;

Fleming et al., 1988; Farate, 1996).

Donovan, Jessor e Jessor (1983), citados por Chassin

(1984), num estudo longitudinal de seis anos, investigaram

radas (Blatt e Schiman, 1981; Lesse, 1974, cf. Blatt, 1990)

de depressões graves subjacentes.

A existência concomitante do diagnóstico de personali-

dade anti-social, para alguns investigadores, não compro-

mete a adesão aos programas de tratamento, por exem-

plo com metadona (Darke, 1994). O mesmo concluem Gill

e colaboradores (1992) em relação também à adesão aos

programas de metadona. Estes autores concluem, no en-

tanto, que este diagnóstico é um factor de risco para a in-

fecção por HIV, definido por um maior número de contac-

tos sexuais, de número de vezes em que há uso de se-

ringas e partilha das mesmas. Será também um factor de

risco para "o desenvolvimento de alcoolismo e das pertur-

bações adictivas." (Hesselbrock et al., 1992).

O diagnóstico de personalidade anti-social, por si só, tem

sido encontrado como um dos factores de risco para a in-

fecção pelo HIV, em cocainómanos (Compton et al., 1995)

e em dependentes de opiáceos (Brooner, 1993).

A elevada taxa de perturbações da personalidade encon-

trada nas populações de alcoólicos e toxicodependentes,

levou alguns autores a questionar a "validade e utilidade

da discriminação entre eixo I e II do DSM, nos doentes

com distúrbio de abuso de drogas" (Dejong et al., 1993,

citado por Taylor, 1997). Para Khantzian e Treece (1985)

"os efeitos das drogas usadas e os estados emocionais 

e defensivos do dependente vão-se interpenetrando inex-

trincavelmente, e influenciando-se mutuamente".

Giancola (2000) estudou as interacções entre diferentes di-

mensões do temperamento e comportamento anti-social

em 351 rapazes pré-adolescentes com e sem história fa-

miliar de uso de drogas. Os instrumentos utilizados foram

o DOTS-R (Revised Dimensions of Temperament Survey) e

múltiplos instrumentos para avaliação do comportamento

anti-social. As subescalas do DOTS-R foram reduzidas a

três factores: Ritmicidade, Regulação comportamental, e

Afectividade positiva. Os resultados indicaram que a baixa

ritmicidade, baixa regulação do comportamento e baixa

afectividade positiva eram indicadores importantes de com-

portamento anti-social, somente nos casos em que a histó-

ria familiar incluía uso de drogas.

I Conclusão: Os diagnósticos psiquiátricos atingem percen-

tagens significativas nestes grupos em algumas das amos-

tras estudadas e frequentemente são duplos e múltiplos. To
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descreve os processos de representação, que derivam,

em última análise da percepção sensorial (...). A dimensão

quantitativa, ao contrário, descreve as actividades men-

tais não ligadas à representação; o mecanismo endógeno

que é o impulso" (Solms e Nerssessian, 1999).

Qual o papel dos obstáculos à satisfação dos impulsos,

no decurso do desenvolvimento? No desenvolvimento

normal, é pelo surgimento de obstáculos à satisfação pul-

sional imediata, isto é, com o diferimento da satisfação,

com a inibição do comportamento, que o futuro do pen-

samento, da imaginação e da capacidade para antecipar

se decide. Tal situação, permite "expressões imaginadas

das emoções", afectos-sinal que atribuem valências de

prazer ou desprazer a diferentes acções potenciais (Solms

e Nerssesian, 1999).

Quais as circunstâncias do indivíduo e do meio, capazes

de transformar os obstáculos em traumas não elaborá-

veis? Em que medida a intolerância à frustração se rela-

ciona com a intolerância às emoções (reiteradamente atri-

buída aos toxicodependentes)?

A ansiedade e a depressão preenchem funções essenciais

no desenvolvimento normal, possibilitando informação sobre

a realidade interna (psíquica) e sobre a realidade externa.

Esta informação apreendida pela consciência, pode ser

utilizada como sinal (Freud, 1926) e relaciona-se com o

grau de segurança percebido pelo indivíduo e com a

eventual necessidade de mobilizar defesas contra a emer-

gência de afectos ainda mais desagradáveis. 

Mas os indivíduos podem não possuir as condições de

personalidade que lhes permitam usar estes afectos co-

mo sinal e como informação acerca da realidade, interna

e externa. 

A ansiedade, quando surge, neste caso, pode ser uma

experiência de um nível diferente, que se acompanha de

alterações qualitativas na forma de experienciar a reali-

dade (externa e interna que, nestas situações, passam a

confundir-se). Para além de submergir e tornar inoperan-

tes as funções do eu que fazem o discernimento entre re-

alidade objectiva e realidade subjectiva, estas situações

de ansiedade generalizada ou "psicótica", não permitem

as condições de nomeação da experiência. A desorgani-

zação da personalidade coexiste com a desorganização

do sentido de continuidade do tempo e do espaço.

Experimentar-se-ão, nesse caso, estados afectivos que

os padrões de continuidade ou descontinuidade entre os

problemas de comportamento na adolescência e os con-

sumos no estado de jovem adulto. Encontraram mais fre-

quentemente um padrão de descontinuidade entre estas

duas realidades que de continuidade. Isto é, na maioria

dos casos em que existiu um problema com a bebida na

adolescência (conceito operacionalizado pelos autores para

a situação particular da adolescência), deixou de existir

esse problema, atingida a idade de jovem adulto. Detec-

taram mais frequentemente a existência de continuidade,

relativamente aos que não bebiam, que se mantiveram

abstinentes em adultos.

Kandel (1973) e Kandel e colaboradores (1978), citado por

Chassin (1984), propuseram um modelo sofisticado para

reconciliar achados contraditórios, na investigação em po-

pulações adolescentes. De acordo com a sua teoria de qua-

tro estados progressivos de envolvimento com drogas, "va-

riáveis predictivas diferentes, têm importância consoante os

diferentes estados de consumo". 

Chassin (1984) procurando resumir os achados encontra-

dos em investigações anteriores com adolescentes, refere

que "o adolescente que está em risco de consumir é rebelde,

extrovertido, sociável, com fracos resultados escolares, gran-

de aceitação de comportamentos desviantes, atitude favo-

rável face à droga e tem frequentemente modelos de con-

sumo nos pais ou pares."

D. A ansiedade e as perturbações 
do espectro afectivo no contexto das 
perturbações da regulação dos afectos:
investigação predominantemente 
qualitativa em toxicodependentes

No desenvolvimento precoce quer a integração da expe-

riência do prazer quer a integração da experiência da dor,

parecem ser fenómenos que acontecem num contexto

relacional, "brain to brain" (Schore, 2001) numa relação

continente-conteúdo (Bion, 1962). Integração implica sem-

pre algum grau de representabilidade ou proto-represen-

tação. A integração do vivido afectivo é, por sua vez, in-

separável da memória desses momentos. "Todo o afecto

... não é senão a reminiscência de uma experiência"

(Federn, 1967, cf. Solms e Nerssessian, 1999). 

Na teoria freudiana das emoções, "o aspecto qualitativo
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"O uso diário de heroína permite evitar a emergência de

sentimentos disfóricos e de lutos que são assim como

que adiados sine die (luto em diferido), voltando maciça-

mente nos primeiros dias da abstinência". Assim, o toxico-

dependente pode "durante anos" adiar um sentimento de

tristeza, "que é substituída, através da acção química da

droga, por uma sensação de vitalidade e de bem-estar"

(Neto, 1996).

Rosenfeld (1961) referia que "o eu do toxicodependente 

é fraco, não tem a força que permite suportar a dor e a

depressão: volta-se facilmente para os mecanismos manía-

cos mas a reacção maníaca não pode ter lugar senão com

a ajuda de drogas porque é necessária uma certa força do

eu para a produção da mania". 

Vários autores salientaram as carências ao nível das iden-

tificações que habitualmente muitos toxicodependentes

apresentam (Bergeret, 1977; Amaral Dias, 1980) e da con-

sequente falha na estruturação dos mecanismos de defe-

sa que não chegam a organizar-se (Kernberg, 1975).

Krystal e Raskin (1970; cf. Taylor, 1997), desde muito cedo

observaram que os toxicodependentes experimentavam

as emoções de uma forma indiferenciada, generalizada e

por vias somáticas, de tal forma que não era possível dis-

criminar entre sentimentos depressivos e ansiosos. As ca-

racterísticas que descreviam nos alcoólicos e toxicode-

pendentes eram muito semelhantes às que Sifneos e

Nemiah vieram a englobar sob o termo de alexitimia.

Observaram também a incapacidade que os toxicodepen-

dentes apresentam para se auto-cuidarem e auto-alivia-

rem as tensões internas, não tendo interiorizado os (não

se tendo identificado aos) procedimentos maternos básicos

para esses fins, e ficando dependentes de meios externos

(farmacológicos) para terem um sentimento de satisfação

deste tipo de necessidades básicas. Isto explicaria a ex-

trema dependência de cuidados externos que pressen-

tem que é a sua e consequentemente a fuga constante

das relações interpessoais que serão, nestes casos, de

uma natureza muito invasiva e de dependência extrema.

De facto, estes autores afirmaram que o "defeito básico"

nos toxicodependentes repousa nas relações de objecto

perturbadas e ambivalentes e no efeito que esta pertur-

bação tem na estruturação das suas personalidades.

Wurmser (1984, 1985 e 1987), citado por Morgenstern e

Leeds (1993), entende que é um conflito psíquico (e não

submergem o eu, sem uma tonalidade afectiva discrimi-

nada. Tais estados têm tradução no mundo interno, na ac-

tividade do Sistema Nervoso Central e no comportamento.

Este é, por exemplo, o caso da Perturbação de Pânico, da

Perturbação de Stress Pós-Traumático e da Perturbação

Borderline da Personalidade que são conceptualizadas

por Bagby e colaboradores (1997) como perturbações que

envolvem défices major no processamento cognitivo e na

regulação das emoções.

Até que ponto a instabilidade dos diagnósticos nos toxi-

codependentes e a fraca discriminação entre diagnósti-

cos do eixo I e II do DSM, têm a ver com a inadequação

das classificações nosológicas em relação a este tipo de

situações clínicas? 

Craig e colaboradores (1985), citado por Calsyn (1990),

chamava a atenção para a inexistência de diagnósticos

no DSM III que contemplassem as situações encontradas

em populações de toxicodependentes. 

Amaral Dias (1980) refere que não é adequado falar de 

estrutura de personalidade, em populações adolescentes,

que, na sua perspectiva, através do recurso aos opiáceos,

conseguem acentuar os fenómenos regressivos na ado-

lescência, instaurando um "regime farmacotímico", em vez

de dar lugar ao progresso na capacidade de contacto com

a realidade. Desta forma, a regulação dos afectos (e dos

comportamentos) fica por conta da dose diária de heroína

ou cocaína, com um ritmo próprio e controlável e aparente-

mente independente do relacionamento com outros ou

com as emoções próprias. Afirma que o facto de o jovem

se drogar é que agrava o quadro clínico e constitui o pon-

to a partir do qual "a regressão se opera e o comporta-

mento e o afecto se empobrecem".

Segundo aquele autor, os toxicodependentes apresentam

uma grande variedade de estruturas de personalidade

mas regridem para "um ponto comum," através da expe-

riência com as drogas.

Bergeret (1982), entende que um número significativo de

toxicodependentes tem uma personalidade de estrutura

psicótica e que uma parte apreciável dos toxicodepen-

dentes que se encontram, na actualidade, "são como

adolescentes que não tiveram tempo de terminar a sua

crise de adolescência, não se podendo falar de estrutura

de personalidade. São personalidades imaturas, fluidas,

ansiosas, insatisfeitas" (cf. Neto, 1996). To
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não só em momentos de crise aguda, nas suas vidas.

Esta autora distingue entre o uso de meios "internos" versus

a utilização de formas de descarga, no lidar com as emo-

ções. Refere que, no desenvolvimento normal, a ansiedade,

desprazer, e excesso de estimulação, são elaborados pe-

lo desenvolvimento de um conjunto de mecanismos de

defesa. Os sentimentos e os conflitos básicos encontram

representações simbólicas elaboradas e aparecem os so-

nhos, fantasias e ansiedades neuróticas. Estas produções

psíquicas têm uma função amortecedora permitindo ao

sujeito tomar distância e reflectir sobre as emoções e os

conflitos. McDougall afirma que certos indivíduos nunca

chegam a desenvolver internamente meios simbólicos para

lidar com as emoções.

Krystal vê a alexitimia como um défice real. McDougall

opõe-se a esta ideia, afirmando que os doentes psicos-

somáticos, adictos ou com perturbações da personali-

dade usam a descarga na acção como uma defesa pri-

mitiva de lidar com as emoções. Estes doentes não sofre-

riam de uma incapacidade para sentir, mas de um exces-

so de sentimentos arcaicos, dos quais se defenderiam,

evitando o mundo interior dos sentimentos. As drogas, ou

outras dependências, serviriam como anestesiantes da

dor. Para esta autora, as relações precoces perturbadas

estão na origem das dificuldades referidas em relação à

capacidade de simbolizar. Daí resulta que a criança, e

mais tarde o adulto, fica dependente de meios externos

para lidar com o desprazer.

Estas conceptualizações conferem ao consumo de dro-

gas um papel na regulação das emoções. Decorrendo 

os consumos, da intolerância dos toxicodependentes em

relação aos afectos. Desta forma, as drogas seriam subs-

titutos externos de funções que deveriam existir interna-

mente. De acordo com autores já referidos, as drogas

permitiriam manipular e obliterar estados internos.

Sobre a intolerância dos toxicodependentes em relação

ao desprazer e à frustração, que originaria simultanea-

mente a retirada das relações humanas e a "psicofobia",

Neto (1996) afirma que o toxicodependente entra no regi-

me farmacotímico abandonando o regime relacional, por-

que este (regime relacional) já era fraco. Existiria "uma 

espécie de anedonia relacional" e, existindo a droga, o

toxicodependente extrai da experiência do seu consumo

"os prazeres que não tinha conseguido através das rela-

um défice na personalidade) que está na base do uso

compulsivo de substâncias psicoactivas. O conflito funda-

mental decorreria da existência de um Super Eu rígido, e

seria experimentado como um afecto ameaçador e esma-

gador. As drogas constituiriam um alívio contra estes afec-

tos, particularmente a raiva e o medo.

Curiosamente nota que existe, nos toxicodependentes, uma

intolerância em relação aos afectos e cunha o termo de

"psicofobia" , "uma indiferença em relação à introspecção 

de qualquer tipo e o seu resoluto evitamento" (Morgenstern

e Leeds, 1993).

Este autor que "colheu material de psicoterapias extensivas

de toxicodependentes, durante mais de 30 anos" (Neto,

1996), atribui o uso compulsivo de drogas a uma crise agu-

da que começa tipicamente na adolescência, acompanha-

da da emergência de afectos intensos que levam a uma

quebra das defesas e a uma "hiposimbolização". 

Khantzian (1990; cf. Morgenstern e Leeds, 1993) entende

que o abuso de drogas é uma tentativa para reparar défi-

ces na personalidade (no auto-conceito, nas funções re-

guladoras e auto-protectoras). O uso de drogas seria uma

forma de auto-medicação para preencher o desfasamento

existente na personalidade. Para este autor os adictos

acabam por escolher o tipo de droga cujos efeitos farma-

cológicos melhor aliviam os seus problemas psicopa-

tológicos ou de personalidade (Khantzian, 1978). Assim,

por exemplo, os dependentes de cocaína seriam preferen-

cialmente indivíduos com depressão crónica preexistente,

ciclotímicos, bipolares, etc..

McDougall (1978, 1982, 1989; cf. Morgenstern e Leeds,

1993), define um conceito de adição que não se limita ao

consumo de drogas, mas inclui várias formas de compor-

tamentos compulsivos, como a ingestão compulsiva de

alimentos, comportamentos sexuais compulsivos, depen-

dentes compulsivos do trabalho e relações adictivas com

pessoas. A adição é conceptualizada no contexto das doen-

ças psicossomáticas. Tratar-se-ia de um modo defensivo

particular de lidar com a angústia. Notando que as pes-

soas muitas vezes adoecem ou bebem demais ou traba-

lham demais, em lugar de notarem que estão ansiosas ou

culpadas ou zangadas, vê os mecanismos psicossomá-

ticos ou adictivos como formas de dispersar a angústia.

Haveria indivíduos que reagem através dos comporta-

mentos adictivos referidos acima, sistematicamente, e
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timento nas relações está dependente dos diagnósticos

ou de que diagnósticos. Como é que vários subtipos de

toxicodependentes investem as relações, incluindo as rela-

ções terapêuticas. E como este investimento ou desinves-

timento influencia o percurso terapêutico. Importa também

identificar e confirmar empiricamente quais são os factores

que, no percurso terapêutico, determinam as melhores evo-

luções terapêuticas.

E. Alexitimia em amostras de 
dependentes de substâncias psicoactivas

A alexitimia é concebida como dependente de estado ou

concebida como traço da personalidade? Como se rela-

ciona com a evolução dos diagnósticos em populações

de toxicodependentes em tratamento? Como é que ela pró-

pria evolui, em estudos longitudinais, nestas populações? 

Taylor (1997) admite que "O sofrimento depressivo possa

contribuir para um componente da alexitimia dependente

do estado", mas entende que "os achados de taxas altas

de alexitimia, em toxicodependentes numa fase estável de

programas de reabilitação e com abstinências duradouras,

sugerem fortemente a existência simultânea de um traço 

estrutural". 

Entretanto, perante a proposta formulada por Taylor, Bagby

e Parker, de que a alexitimia pode ser uma característica

universal presente em graus variados, em todos os seres

humanos, Grotstein (1997) lembra que já Fairbairn (1952)

propusera a "nosologia esquizóide compreendendo um

tipo de personalidade básico e, ao mesmo tempo, um fac-

tor virtualmente universal, para cada indivíduo".

Embora existam estudos longitudinais para explorar as 

relações existentes entre a alexitimia, a dependência de

drogas e a psicopatologia associada, eles têm decorrido

durante períodos de tempo demasiado curtos (Haviland

et al., 1988: 3 semanas; Pinard et al., 1996: 4-6 semanas;

Keller et al., 1995: 12 semanas), se nos ativermos à dificul-

dade de diagnosticar, nesta situação, e à evolução pro-

longada de grande parte dos processos de tratamento.

Nestas amostras, os scores obtidos na TAS-20 (Toronto

Alexithimic Scale), permaneceram estáveis ao longo dos

períodos referidos, apesar de se terem observado descidas

significativas nos scores do Inventário Depressivo de Beck. 

Tais achados levam Taylor (1997) a afirmar que "apesar da

ções humanas". Segundo este autor o toxicodependente "

adere ao regime farmacotímico precisamente porque é

mais desprendido do valor dos afectos e das relações hu-

manas, atribuindo pouco significado a estas últimas".

Quer McLellan (1979) quer Blatt (1984), tinham já referido

esta dificuldade dos toxicodependentes em extraírem,

das relações interpessoais íntimas, prazeres e satisfações

que as outras pessoas vivem, facto que Blatt atribui a um

défice na relação precoce.

Neto (1996), acrescenta ainda que, embora não presente

em todos os casos, existiria  "um não investimento relacio-

nal," uma "espécie de síndroma psíquico pré-toxicodepen-

dência, anterior, no jovem, à tomada de qualquer droga,

muitas vezes silencioso e coexistente com a mais variada

fenomenologia psiquiátrica." Refere ainda que "aqueles

toxicodependentes que melhor evoluem são os que arran-

jam namoros durante o tratamento ou que investem mais

em relações de tipo conjugal, com pessoas que preferen-

cialmente não se droguem. Isto expressa, precisamente,

em relação aos outros casos, uma maior capacidade rela-

cional e afectiva."  

Farate (1996) verifica, numa investigação epidemiológica

longitudinal, numa amostra de 2095 adolescentes entre

os 13 e os 14 anos (1º inquérito), que os jovens "que con-

somem substâncias psicoactivas e mantêm uma imagem

negativa da relação com os pais, de um ano ao outro,

terão tendência quer a manter quer a aumentar os seus

níveis de consumo, no 2º inquérito." Esta imagem negati-

va e estável, da relação com os pais e com a escola, foi ope-

racionalizada de forma exactamente a dar conta do desin-

vestimento do mundo relacional e que o autor verificou

constituir um factor de risco, "o risco relacional," para a

manutenção dos consumos, após a experimentação das

drogas.

Ora esta capacidade de retomar os relacionamentos hu-

manos, ou esta incapacidade, comprovadamente deter-

minante na entrada na dependência e que parece ser im-

portante na saída dos consumos, é um factor que não é

necessariamente avaliado pelo processo diagnóstico.

Neto (1996) afirma que alguns doentes, em tratamento em

comunidades terapêuticas, "deixam de progredir nas suas

curas (...) não conseguem estabelecer amizades, nem re-

lações humanas. Estão abstinentes, mas não se socializam."

Seria interessante verificar até que ponto este fraco inves- To
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adaptadas em alexitímicos, refere que esta característica

da personalidade (a alexitimia) não deve ser considerada

uma defesa mas uma deficiência nas defesas.

Importa salientar que este autor usa o conceito de defesa,

no sentido clássico enquanto, por exemplo, McDougall (co-

mo já foi sugerido) utiliza o mesmo termo referindo-se a

mecanismos de defesa mais arcaicos na personalidade .

Finalmente, Fernandez Gomez e colaboradores (1997) in-

vestigam uma amostra de 123 toxicodependentes (90

homens e 33 mulheres) em Comunidade Terapêutica e

concluem que a alexitimia (avaliada pela TAS-20) "está sig-

nificativamente relacionada com varáveis da história do

consumo, gravidade da toxicodependência, auto-conceito,

ansiedade interpessoal e assertividade, auto-eficácia em

situações de risco para o consumo de heroína, percepção

do clima social no programa e alguns valores humanos."

F. A desregulação do comportamento 
como desregulação emocional e as 
aportações da clínica psicossomática 

Os défices de regulação das emoções têm sido ampla-

mente investigados nas suas relações com as chamadas

patologias psicossomáticas. Mas, poucas vezes têm sido

relacionados com a desregulação do comportamento, se

exceptuarmos algumas investigações sobre a expressão

facial das emoções, e a capacidade dos alexitímicos para

interpretarem essas expressões faciais ou mudanças de

postura do interlocutor (Taylor, 2000). Está aqui em causa

o comportamento definido não como manifestação que

transgride uma norma sociológica (muitos dos critérios do

DSM III têm estas características) mas tendo em atenção

que a motricidade é uma das primeiras formas que a es-

pécie humana possui para se "libertar" das emoções e 

expressar as emoções, a par do grito.

Para Freud, "a afectividade manifesta-se essencialmente

em descargas motoras (secretoras e vasomotoras) resul-

tando numa alteração do corpo do sujeito, sem uma refe-

rência ao mundo externo; e por acções motoras destinadas

a efectuar mudanças no mundo exterior" (Freud, 1915).

Os autores da Escola Psicossomática de Paris que, em

1963, cunharam o termo de "pensamento operatório" para

designar uma realidade clínica que está na base do conceito

de alexitimia, têm, desde então, continuado a dar atenção 

curta duração de tais estudos prospectivos, os resultados

apoiam a perspectiva de que a alexitimia não é meramente

um fenómeno secundário à depressão ou à abstinência."

Della Chiaie e colaboradores (1994); cf. Taylor (1997),

num grupo de 87 dependentes da heroína, que estavam

abstinentes havia 22 meses, encontraram um taxa de

66,6% de alexitímicos. 

Apesar de apontarem para a possibilidade de a alexitimia

ser um traço estável e não um fenómeno decorrente da

depressão ou do estado emocional que se segue à abs-

'tinência, estes dados necessitam de ser confirmados em

estudos longitudinais de maior duração.

Taylor e colaboradores (1990) testaram um grupo de 44

dependentes de substâncias psicoactivas, incluindo o ál-

cool, com certas escalas do MMPI: 74% eram alexitímicos.

Referem que "de acordo com a concepção teórica de que

a alexitimia reflecte uma reduzida capacidade para regu-

lar e modular os estados emocionais desagradáveis, os

doentes alexítimicos eram significativamente mais ansio-

sos e deprimidos que os doentes não alexitímicos". Os

autores sugerem que a alexitimia deverá ser um factor de

risco para o abuso de substâncias.

Haviland e colaboradores (1988; cf. Taylor (1997)) numa

amostra de 204 dependentes: (72 dependentes de álcool;

79 de drogas; 53 de álcool e drogas), encontraram 41,7%

de alexitímicos.

Ziólkowski e colaboradores (1995; c.f. Taylor (1997), avalia-

ram 60 homens alcoólicos e encontraram uma taxa de

48% de alexitímicos. O tempo médio de abstinência era de

22 meses. Os homens cuja  abstinência durava havia me-

nos tempo, eram mais alexitímicos do que aqueles cuja

abstinência durava havia mais tempo.

Kauhanen e colaboradores (1992); cf. Taylor (1997), numa

amostra finlandesa de 2297 homens de meia idade, en-

contraram uma associação estreita entre a alexitimia 

e o consumo de álcool.

Num grupo de dependentes de álcool e drogas, hospita-

lizados, Haviland e colaboradores (1994; cf. Taylor 1997),

usando a TAS-20 entre o 3º e o 7º dia de internamento,

descobriram que a ansiedade-estado predizia a depres-

são e todos os três factores da TAS-20. Aventou que a

alexitimia é uma resposta situacional em relação às

emoções desagradáveis, uma defesa contra a ansiedade. 

Taylor (1997) tendo encontrado defesas imaturas e mal
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ideo-verbal etc.), não só os comportamentais, foi sempre

uma questão de primeira ordem na clínica das doenças

do espectro afectivo. Por isso, o discernimento entre os

vários tipos e sentidos das alterações do comportamento

e o pensamento semiológico fino sobre os vários tipos de

alterações do comportamento, neste tipo de situações clí-

nicas, e a sua inter-relação com o conjunto da constela-

ção sintomática, pode eventualmente revelar achados de

interesse para a compreensão das dependências.

Para finalizar referirei um dos grandes problemas que,

porventura mais que em outros campos, se coloca à in-

vestigação nesta área, já apontada por Chassin (1984):

"Uma complicação teórica adicional que pode contribuir

para achados discrepantes é a de que a natureza do uso

de substâncias pode estar a mudar enquanto nós tenta-

mos estudá-la."

Contacto:
Cristina Fabião
cristinafabiao@hotmail.com

Notas
(*) Psiquiatra e Psicanalista
A autora agradece a ajuda prestada na pesquisa bibliográfica, pelos Prof.
Doutor Rui Coelho, Prof. Doutora Manuela Fleming, Doutora Ana M. Mendes
e Doutor Jorge Câmara.
(1) Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorders, 3rd edition revised .
American Psychiatric Association, 1987.
(2) Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorders- Fourth Edition,
American Psychiatric Association, 1994, Washington D. C. [traduzido para
português em Agosto de 1996, pela CLIMEPSI editores, cf. Referências
Bibliográficas]
(3) ICD-10, International Classification of Disease. Tenth revision; cf.
Referências Bibliográficas.
(4) MMPI: Minnesota Multiphasic Personality Inventory.

à desregulação dos afectos na sua relação não só com o

adoecer somático, mas também nas suas relações com o

comportamento, a motricidade e a acção não intencional,

mesmo aquela para a qual não existem ainda conteúdos

psíquicos, e tem como função a mera descarga de an-

siedade excedente, ou "livre". 

Uma aproximação a esta questão é feita por Christophe

Dejours (1988): "A angústia-somática, angústia-descarga,

angústia-automática, significa, portanto, no adulto, um re-

torno a um regime de funcionamento que existiu no pas-

sado somático de todos."

Os autores da Escola Psicossomática de Paris usam o ter-

mo de "caracterioses" (M. Fain, citado por Smadja em

1998) para aquelas situações clínicas de doentes que

"não evitam a passividade, eles desconhecem-na" e se

encontram, por isso, em constante actividade. Smadja

(1998) insiste na função de descarga de uma excitação

não simbolizada que o comportamento pode ter e refere

que "o pensamento operatório é um pensamento motor".

Neto (1996) refere, a esse propósito, que se encontra

muitas vezes nos toxicodependentes "aquilo que já tínha-

mos visto em crianças: instabilidade e agitação psicomo-

tora. Não chegam a sentir ansiedade, mas em vez disso

mexem-se, agitam-se, têm claustrofobia (...) reduzem a

ansiedade por meios comportamentais ou pelo recurso

maciço à heroína".

Nas populações toxicodependentes a questão do com-

portamento e da motricidade é, de facto, uma questão

central. E talvez possa avançar-se na compreensão desta

realidade procurando compreender como as manifes-

tações comportamentais, entendidas de uma forma mais

ampla do que aquela que é definida nos critérios das per-

turbações do eixo II do DSM III e do DSM III-R, se rela-

cionam com as outras funções da personalidade do su-

jeito (Kreisler, 1998) que esteve dependente de drogas

opiáceas.

Há que ter, ainda, em conta o acting-out clássico, as situa-

ções em que "são precisamente as acções impulsivas

que trazem consigo a chave para a compreensão dos

conflitos inconscientes profundos dos doentes e para a

sua resolução" (Wurmser, citado por Neto em 1996).

Por outro lado, em termos constitucionais, a regulação 

ou desregulação dos ritmos internos (sono/vigília; activi-

dade/inibição motora/hiperactividade, actividade/inibição To
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